
Previna-se!
Um dos acontecimentos mais frustrantes em qualquer viagem 
é ter problemas de saúde. Alguns cuidados antes de partir, 
no entanto, podem poupá-lo de aborrecimentos
Cristiane Bronzeado
Especial para Calor

Antes de uma viagem, a escolha do 
destino, dos roteiros e da hospe-
dagem é cercada de muita expec-

tativa para que o resultado seja perfeito. 
Na hora de arrumar as malas, roupas e 
calçados adequados são itens de primei-
ra necessidade. Mas alguns esquecem o 
principal, talvez por não imaginarem 
(ou não quererem considerar esta hi-
pótese) que imprevistos podem aconte-
cer em forma de mal-estar e doença. O 

melhor, sem dúvida, é torcer para que 
tudo dê certo, mas é imprescindível 
estar precavido para qualquer situação 
inesperada.

Por isso, ao fazer as malas, o ideal é 
deixar sempre à mão uma maleta de pri-
meiros socorros que inclua medicamen-
tos para pequenos problemas de saúde 
passíveis de ocorrer durante a viagem, 
todos indicados por um médico. Ain-
da melhor se puder fazer uma consulta 

antes de partir. Atualize também as va-
cinas, levando em consideração aquelas 
obrigatórias em determinados locais.

A médica Ana do Carmelo, especia-
lista na chamada medicina de viagem ou 
de tráfego, reforça o conselho: “Antes de 
tudo, o mais interessante é que se faça 
uma prevenção. O ideal, para evitar esses 
males, é consumir as medicações indica-
das pelo médico preferencialmente qua-
tro horas antes do início da viagem”.

Saúde

Revista Calor | Ano 1 | Nº 614 www.revistacalor.com.br



Legenda
noanofjnanofhsaf 
sa mfj sdhf sdjkhf 

skjfh sdjfslkjf 
sldkjfsldkjf 

sadjfsafjsdjfs

O ideal mesmo seria que todo viajante pu-
desse entender algumas mudanças que ocorrem 
no corpo humano durante o percurso de carro, 
avião, barco e helicóptero ou quando ele chega 
ao destino planejado. Essas informações podem 
ser obtidas com uma equipe de médicos da me-
dicina de viagem. Numa consulta com um des-
ses profissionais, o viajante detalha a sua viagem 
e recebe orientações sobre como prevenir pro-
blemas de saúde.

Quando viaja de avião, você costuma sentir 
uma leve dor de cabeça? Apesar de incômodo, o 
motivo é simples: a aeronave tem menos oxigê-
nio disponível e a respiração torna-se mais difí-
cil. Caso sinta falta de ar, reduza o nível de ati-
vidade e de conversação. A baixa umidade do ar 
pode provocar ressecamento da pele e, em vôos 
mais longos, sangramento no nariz. Nessas situa-
ções, use hidratante ou, caso haja sangramento, 
procure a tripulação. E não esqueça: consuma 
bastante água.

Também é comum durante o trajeto de avião 
ter a sensação de que o ouvido está entupido ou 
ainda sentir leves dores no órgão, já que ocorre 
uma pressão do ar sobre o tímpano. A sugestão 
dos especialistas é abrir e fechar a boca repetida-
mente durante o pouso e a decolagem; aos me-
nores, dê a chupeta ou a mamadeira.

Os meios de transporte que mais provocam 
transtornos nos viajantes são as embarcações e 
os veículos automotivos, causando a chamada 
doença do movimento. “Como os olhos e os ou-
vidos recebem muitos estímulos, o cérebro não 
consegue processar todas as informações e fica 
confuso, provocando náuseas, vômito e dor de 
cabeça”, explica Ana do Carmelo.

A médica ensina que o ideal é fixar o olhar 
em um ponto específico e evitar comer muito 
antes da viagem. “Nas embarcações, evite ficar 
nas beiradas e, em caso de automóveis, sente-se 
na posição mais estável, recostando-se no banco 
com a coluna fixa, de olhos fechados.” 

No caso de viagens longas, permanecer muito 
tempo na mesma posição pode causar inchaço 
nas pernas e nos pés, além de dores lombares. 
Algumas dicas médicas ajudam a diminuir o 
desconforto. Use meias compressivas e evite rou-
pas e sapatos apertados. Nos automóveis, sem-
pre que puder, saia e alongue o corpo. “Procure 
sempre se movimentar. Levante e abaixe a ponta 
dos pés para exercitar a batata da perna”, ensina 
a médica Ana do Carmelo. 

Os cuidados com a exposição ao sol sem pro-
teção adequada devem ser observados mesmo 
dentro de barcos e carros. Para evitar queima-
duras, passe sempre protetor solar e use chapéu. 

Se sentir necessidade, coloque películas escuras 
nos vidros para proteger contra a ação dos raios 
UVA e UVB.

NÃO MORRA PELA BOCA – Antes mesmo de 
partir, no entanto, é possível que as indisposi-
ções se apresentem como um desarranjo intes-
tinal, que pode estar ligado à tensão emocional, 
comum antes de viagens. Mas é preciso também 
ter cuidado com a alimentação, que deve ser 
leve, para evitar a temida e conhecida diarréia 
do viajante.

Ao chegar ao seu destino, os cuidados com 
a alimentação devem ser redobrados. “Quando 
experimenta a culinária local, a pessoa entra em 
contato com microorganismos com os quais o 
seu corpo não está acostumado e pode acabar 
adoecendo. Também se deve ter um cuidado 
especial com a água”, alerta a especialista. “Se 
desconfiar do local, não consuma.”

Portanto, antes sair de viagem, leve em con-
sideração o conselho de quem entende do as-
sunto. “Viajar significa mudar de ambiente e de 
hábitos e, por vezes, é necessário tomar precau-
ções para proteger a sua saúde. Deve-se reunir o 
máximo de informação sobre a viagem e a esta-
da, especialmente no que diz respeito ao clima, à 
alimentação e às condições de higiene e seguran-
ça”, conclui a médica Ana do Carmelo. 
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Serviço

Médicos orientadores de viagem

Alagoas
Ricardo J. da Silva Pereira
Telefone: (82) 3355-2182
Ceará
George Fernandes de Castro
Telefone: (85) 3224-5796
Pernambuco
Ana do Carmelo
Telefone: (81) 3454-8146
Sergipe
José Leonildo Lima Costa
Telefone: (79) 3214-4774

A revista Calor preparou uma peque-
na lista de medicamentos para com-
por uma “farmácia portátil de viagem”, 
que pode salvar suas férias. A relação 
está dividida de acordo com os pro-
blemas de saúde que podem ocorrer, 
baseada em informações de médicos 
especialistas em tráfego e orientado-
res de viagem.

Alergias: anti-histamínico, descon-
gestionante nasal e colírio.

Otites: pingos e tampões para os 
ouvidos. Goma de mascar também é 
uma opção.

Enjôos: comprimido antienjôo à base 
de dimenidrinato, metoclopramida 
ou domperidona.

Queimaduras: deve-se lavar a área 
afetada com água fresca corrente e 
em seguida aplicar pomada tópica. 
Nunca aplique qualquer tipo de gor-
dura ou creme sobre a queimadura. 

Quebras de tensão (ou quebra de 
açúcar no sangue. Caracteriza-se pelo 
aceleramento dos batimentos car-
díacos, suor frio, mal-estar e surdez 
temporária): sente-se com o tronco 
dobrado e coloque a cabeça entre os 
joelhos ou, se possível, deite-se e ele-
ve as pernas. Uma bebida estimulante 
como café ou chá preto pode ajudar 
a restabelecer os níveis de tensão. Só 
em casos excepcionais são usados me-
dicamentos para esse fim.

Insolação: procure um médico. Previ-
na-se usando óculos de sol e chapéu, 
além de sempre usar um protetor so-
lar adequado para a sua pele (mínimo 
FPS 15). Evite as horas de calor mais 
intenso e lembre-se de que as radia-
ções também existem na sombra e 
em dias de céu nublado.

Problemas gastrintestinais: antiáci-
dos e antidiarréicos.

Dores: analgésicos (escolha o mais 
adequado, levando em consideração 
o princípio ativo e possíveis intera-
ções e efeitos secundários).

Constipações e gripes: antiinflama-
tório, antigripal, analgésico, antipiré-
tico e vitaminas.

Entorses: pomada antiinflamatória e 
ligaduras. Aconselha-se a aplicação de 
gelo antes de proceder ao tratamento. 

DST: o método mais indicado é o pre-
servativo.

Picadas de inseto: repelente contra 
insetos (recomenda-se o uso em regi-
ões tropicais).
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